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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 11 de Fevereiro de 2020, às 08:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 261/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
4/2020, Licitação nº. 1/2020 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global,
com fornecimento de material e mão de obra, necessários à construção de POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE SANTA CATARINA, medindo 264m², junto a Rodovia Artur Deiss (SCT-283), no Bairro Industrial, Mondaí/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, ART, planilhas e especificações constantes no Edital e anexos.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  3/2020    (Sequência: 1)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,

reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 261/2019 para sessão pública para abertura e análise do envelope nº.

01 - de Documentação referente ao Processo de TP nº. 001/2020, presididos pelo Sr. Sidnei Rodrigues. Cujo objeto é

Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, necessários à construção de POSTO AVANÇADO DO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, medindo 264m², junto a Rodovia Artur Deiss (SCT-283), no

Bairro Industrial, Mondaí/SC, conforme projetos, memorial descritivo, ART, planilhas e especificações constantes no Edital

e anexos. Por determinação do presidente da CPL, abriu-se os envelopes das empresas que protocolaram a documentação,

CAIBI EMPRENDIMENTOS LTDA , sob CNPJ nº 01.496.099/0001-27, MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA, sob CNPJ

Nº 20.666.744/0001-57, JK IMOVEIS LTDA, sob CNPJ Nº 10.878.259/0001-93,  pelo qual constatou-se o que segue:

Apresentaram toda a documentação exigida e também na forma e requisitos do presente certame as empresas CAIBI

EMPRENDIMENTOS LTDA, MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA,  JK IMOVEIS LTDA, restando estas habilitadas para a

próxima fase do certame.  Estando algumas licitantes sem representante presentes na sessão, abre-se o prazo de cinco dias

úteis para recurso. Desde já ficam as demais intimadas a apresentarem as contrarrazões dentro do prazo legal. As

informações e recursos serão publicadas no sitio do município no link das licitações. Fica marcada para o dia 19 de

Fevereiro de 2020 as 08:15 horas. Os membros da comissão registraram expressamente que em relação à análise do item

5.3.3, c, d.1, d.2, da habilitação não possuem aptidão técnica de análise por se tratar de exigência de conhecimento

especifico da área da contabilidade, tais dados foram aferidos pelo controlador interno, verificando a regularidade dos

dados apresentados. Nada mais havendo encerra-se a sessão pública de análise da documentação da qual lavra-se a

presente ata que vai assinada por todos os presentes.
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 SIDNEI RODRIGUES

ADRIEL DIOGO LUNKES

IVALINO DE OLIVEIRA

Mondaí,  11  de  Fevereiro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - SUPLENTE

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JULIO CARDINAL - ................................................................. - Representante


